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ຂໍແ້ນະນາໍ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນຮູບແບບ ດຈີຕີອນ ນາໍ  

 

 

ຄໍານາໍ 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ທ ີ38 ຂອງ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດວ້ຍ ການສກຶສາ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ວດັທະນະ

ທໍາ, ໄດຈ້ດັຂຶນ້ ທີ່  ປາຣ ີໃນລະຫວ່າງ ວນັທ ີ3 ຫາ 18 ພະຈກິ 2015,  

 

ພຈິາລະນາເບິ່ ງ ວ່າ ເອກະສານ ທີ່ ປະດດິຂຶນ້ມາ ແລະ ເກບັຮກັສາໄວ ້ເປນັເວລາດນົນານ, ບ່ໍວ່າ ເອກະສານນັ ້ນ້ ຈະຢູ່ 

ຮູບແບບ ປືມ້ ຫລ ື ດຈີຕີອນ ໂດຍຜ່ານຕາມ ກາລະເວລາ, ເອກະສານເຫລົ່ ານີ ້ ເປນັວທິກີານຕົນ້ຕໍ ໃນການສາ້ງ

ຄວາມຮູ ້ ແລະ ການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶນກຶຄດິ, ເຊິ່ ງມຜີນົກະທບົຕ່ໍ ທຸກພືນ້ທີ່ ຄວາມສວີໄິລ ຂອງມວນມະນຸດ 

ແລະ ວວິດັທະນາການຕ່ໍໄປ, 

 

ຍງັພຈິາລະນາຕື່ ມອກີ ວ່າ ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ໄດຕ້ແີຜ່ ຄວາມນກຶຄດິຂອງ

ມະນຸດຊາດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ, ການວວິດັທະນາການ ດາ້ນພາສາ, ວດັທະນະທໍາ, ປະຊາຊນົ ແລະ ຄວາມ

ເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັໂລກ,  

 

ການເນັນ້ຢໍາ້ໃຫເ້ຫນັ  ຄວາມສໍາຄນັຂອງ ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ 

ການແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ ້ ເຮດັໃຫ ້ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ປກຶສາຫາລ ື ກນັຫລາຍຂຶນ້, ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີ

ໂຄສະນາ ຄວາມສນັຕພິາບ ແລະ ການເຄາົລບົສດິເສລພີາບ, ປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ກຽດສກັສ,ີ    

 

ການບນັທກຶ ເຖງິ ວວິດັທະນາການຂອງ ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເປນັການຊ່ວຍ

ໃນ ການສກຶສາ ລະຫວ່າງ ວດັທະນະທໍາ ແລະ  ສົ່ ງເສມີຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄນົ, ຄວາມກາ້ວຫນາ້ ທາງດາ້ນ

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ເປນັຊບັພະຍາກອນທີ່ ສໍາຄນັ ໃນການພດັທະນາ.  

 

ພຈິາລະນາໄປພອ້ມໆກນັ  ວ່າ ໃນການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່

ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ໃຫໄ້ດດ້ນົ ເພື່ ອເປນັສະຫນບັສະຫນນູ ສດິເສລພີາບ ທາງດາ້ນ ຄໍາຄດິເຫນັ, 

ການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶນກຶຄດິ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຂອງສດິທມິະນຸດເປນັຕົນ້,  

 

ຍງັພຈິາລະນາຕື່ ມອກີ ວ່າ ການເຂົາ້ເຖງິ ຂໍມ້ນູສາກນົ ກ່ຽວກບັ ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ ຄວນເຄາົລບົ ທງັຜນົປະໂຫຍດ ທງັດາ້ນ ກດົຫມາຍຂອງຜູຖ້ສືດິ ແລະ ສ່ວນລວມ ໃນການປກົປກັຮກັສາ 

ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, 

 

ການຮບັຮູ ້ເຖງິ ມູມມອງຕ່າງໆ ທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ທີ່ ບນັທກຶ ເປນັຮູບແບບ ມຣໍະດກົທາງ

ເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ອາດຈະ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ໄດສ້ະດວກ, 

 



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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ຮບັຮູຕ້ື່ ມ ວ່າ ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຈະສູນຫາຍ ໄປຕາມກາລະເວລາ ຍອ້ນ ໄພ

ຂົ່ ມຂູ່ ຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ ຫລ ືຈະກາຍເປນັຂໍມູ້ນ ທີ່ ຊອກຫາບ່ໍໄດ ້ຍອ້ນການປ່ຽນແປງ ດາ້ນເຕກັໂນ

ໂລຢຢ່ີາງໄວວາ, ແລະ ການເນັນ້ຄວາມສໍາຄນັ ປາສະຈາກ ການບງັຄບັໃຊນ້ຕິກິາໍ ຈະເປນັສິ່ ງກດີກັນ້ ທີ່  ເຮດັໃຫ ້ສະ

ຖາບນັຂອງ ມຣໍະດກົຄວາມຊງົຈາໍ ຕ່ໍຕາ້ນການສູນເສຍ ແລະ ການຊຸດໂຊມ ຂອງມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່

ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ, 

 

ການຮອ້ງຄນື ໂດຍ ເພື່ ອຕອບສະຫນອງ ຕ່ໍສິ່ ງທາ້ທາຍດັ່ ງກ່າວ, ອງົການ UNESCO ໄດສ້າ້ງຕັງ້ ແຜນງານ ມຣໍະ

ດກົຄວາມຊງົຈາໍໂລກ ຂຶນ້ ໃນປ ີ 1992 ເພື່ ອ ເພ່ມີທະວ ີສາ້ງຈດິສໍານກຶ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາ ມຣໍະດກົທາງ

ເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຂອງໂລກ, ແລະ ເພື່ ອສະຫນອງຂໍມູ້ນໃຫ ້ສາກນົ ໄດເ້ຂົາ້ຫາເຖງິ ຢ່າງ

ຖາວອນ, 

 

ການຄໍານງຶເຖງິ  ການວວິດັທະນາການ ດາ້ນເຕກັໂນໂລຢ ີຢ່າງໄວວາ, ແລະ ການທາ້ທາຍໃນການສາ້ງຮູບແບບ ແລະ 

ຂັນ້ຕອນ ໃນການປກົປກັຮກັສາ ມຣໍະດກົທາງວດັຖຸ ໃນຮູບແບບດຈີຕີອນ ລວມເຖງິ ວດັຖຸທີ່ ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ 

ເຊັ່ ນ, ວຽກງານສື່ ສານມວນຊນົ ແບບປະສມົ, ການສື່ ສານ ລະຫວ່າງ ຫລາຍມຕິ,ິ ການສນົທະນາອອນໄລນ ໌ແລະ 

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂໍມູ້ນ ທາງຜ່ານລະບບົຄອມພວິເຕທີີ່ ຊບັຊອ້ນ, ເນືອ້ໃນ ຢູ່ໃນ ໂທລະສບັມຖື ືແລະ ຮູບແບບອື່ ນໆ

ທີ່ ຈະນາໍໃຊໃ້ນອະນາຄດົ,   

 

ຄວນຄໍານງຶຕື່ ມອກີ  ກ່ຽວກບັ ໃນການສາ້ງນຕິກິາໍຕາມມາດຕະຖານສາກນົ  ແລະ ສນົທສິນັຍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ການຖະແລງການຕ່າງໆ, ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸ ໄວໃ້ນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ,   

 

ສິ່ ງທີ່ ຄວນຈື່ໄວ ້  ຄວາມຕອ້ງການ ທີ່ ພາກລດັ, ຊຸມຊນົ ແລະ ບຸກຄນົ ນາໍເອາົ ມາດຕະການທີ່ ເຫມາະສມົ  ສໍາລບັ 

ການປກົປກັຮກັສາ, ການອະນຸລກັ, ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການເສມີຂະຫຍາຍ ຄຸນຄ່າ ຂອງມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ 

ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ,  

 

ມກີານຕດັສນິໃຈ ວ່າ ປະເດນັທີ່ ສະເຫນຂີຶນ້ ໃນກອງປະຊຸມ ຄັງ້ທ ີ 37 ຄວນນອນ ຢູ່ໃນ ຂໍແ້ນະນາໍ ຂອງ ບນັດາ

ປະເທດສະມາຊກິ, ການຮບັຮອງເອາົ ຂໍແ້ນະນາໍປດັຈບຸນັ ດັ່ ງນີ,້   

ການຮບັຮອງເອາົ ຂໍແ້ນະນາໍປດັຈບຸນັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ວນັທ ີວນັທ ີ17 ພະຈກິ 2015: 

 

 

ຄໍານຍິາມ 

 

ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງ ຂໍແ້ນະນາໍ ສະບບັນີ,້ ເອກະສານ ຫມາຍເຖງິ ວດັຖຸສິ່ ງຂອງ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ ເນືອ້ໃນ

ຂ່າວສານ ຮູບແບບເປນັປຶມ້ ແລະ ຂໍມ້ນູດຈີຕີອນ ແລະ ໃນຮູບແບບອື່ ນໆ ທີ່ ເອກະສານໄດບ້ນັທກຶໄວ.້ ເອກະສານ 

ສາມາດເກບັຮກັສາ ແລະ ຍາ້ຍໄປມາ ຕະຫລອດໄດ.້ ເນືອ້ໃນເອກະສານປະກອບດວ້ຍສນັຍາລກັ ແລະ ລະຫດັ 

(ຂໍຄ້ວາມ), ຮູບພາບ (ຄງົທີ່  ຫລ ື ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄດ)້ ແລະ ສຽງ, ເຊິ່ ງເປນັຮູບແບບສໍາເນາົໄວ ້ ຫລ ື ເຄື່ ອນທີ່ ໄດ.້ 



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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ເອກະສານນີ ້ອາດມຄີວາມສໍາຄນັ ທາງຄວາມງາມ ດາ້ນສລິະປະ, ຄຸນນະພາບ ທາງດາ້ນ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຊິາ

ການ. ການພວົພນັລະຫວ່າງ ເນືອ້ໃນ ແລະ ເອກະສານ ອາດຈະຈດັລະດບັຈາກ ຄວາມບງັເອນີ ຫາ ຄວາມສໍາ. 

 

ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ປະກອບດວ້ຍ ເອກະສານ ສະບບັດຽວ - ຫລ ື ກຸ່ມ

ເອກະສານ - ທີ່ ມກີານເຊື່ ອມສະພາບ ຫລ ືສູນຫາຍ ແລະຊອກຫາຍາກ ເຊິ່ ງ ເອກະສານເຫລົ່ ານີ ້ມຄຸີນຄ່າ ທີ່ ສໍາຄນັ 

ແລະ ຍັງ້ຍນື ຕ່ໍຊມົຊນົ, ວດັທະນະທໍາ, ປະເທດ ຫລ ືມະນຸດຊາດໂດຍລວມ. ຄວາມສໍາຄນັຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງ

ເອກະສານນີ ້ຈະກາຍເປນັສິ່ ງ ໂດດເດັ່ ນຂຶນ້ ຕາມກາລະເວລາ.  ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ ຂອງໂລກ ມຄີວາມສໍາຄນັລະດບັ ໂລກ ແລະ ເປນັຫນາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງທຸກຄນົ, ເພາະສະນັນ້ ກໍ່ ຄວນ

ອະນຸລກັ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ຢ່າງເຕມັທີ່ , ໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົນບັຖ ືແລະ ການເປດີໃຈຍອມຮບັວດັທະນະທໍາ ທີ່

ຫລາກຫລາຍ ແລະ ປະຕບິດັຢ່າງຈງິຈງັ. ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນສາມາດເຂົາ້

ເຖງິຂໍມູ້ນໄດຕ້ະຫລອດ ແລະ ສາມາດນາໍກບັມາໃຊ ້ ໂດຍບ່ໍມກີານກດີຂວາງໃດໆ. ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ເປນັ

ວທິກີານ ສະຫນອງຂໍມູ້ນ ເພຶ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ ທາງດາ້ນ ສງັຄມົ, ການເມອືງ ແລະ ການເກບັສະສມົ ໃນຮູບແບບ 

ປະຫວດັຂອງບຸກຄນົ. ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ຍງັສາມາດຊ່ວຍ ສະຫນບັສະຫນນູ ການປກົຄອງທີ່ ດ ີແລະ ການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຄວນ ສະທອ້ນເຖງິ ຄວາມ

ຊງົຈາໍ ແລະ ເອກະລກັ ແຕ່ລະ ປະເທດສະມາຊກິ, ແລະ ນອກນັນ້ ຍງັ ປະກອບສ່ວນ ໃນກາຍ ການກາໍນດົ 

ສະຖານະຂອງຕນົເອງ ໃນເວທໂີລກ.   

 

ສະຖາບນັ ມຣໍະດກົ ຄວາມຊງົຈາໍ ອາດຈະປະກອບດວ້ຍ ແຕ່ບ່ໍໄດ ້ຈາໍກດັພຽງ ຄງັຈດັເກບັຂໍມູ້ນ, ຫໍສະຫມຸດ, ຫໍ

ພພິດິຕະພນັ ແລະ ສະຖາບນັ ທາງການສກຶສາ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ   

 

1. ການກາໍນດົຄຸນລກັສະນະ ຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ  

1.1 ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ້ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ສະຫນບັສະຫນນູ ສະຖາບນັ ມຣໍະດກົ ຄວາມຊງົຈາໍ ຈາກການ 

ສາ້ງ ຫລກັເກນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການຄດັເລອືກ, ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ  ການປກົປກັຮກັສາ  ໂດຍ

ຜ່ານການ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ປກຶສາຫາລ,ື ເຊິ່ ງ ນາໍພາ ໂດຍ ການສາ້ງ ແລະ ກາໍນດົມາດຕະຖານ ສາກນົ 

ກ່ຽວກບັ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ ຂອງ ແຕ່ລະ ປະເທດ

ສະມາຊກິ. ການເກບັ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ຄວນເກບັໃຫຮ້ກັສາດວ້ຍວທິກີານຖກືຕອ້ງ ແລະ 

ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດເ້ຖງິເວລາຈະຜ່ານໄປ, ກາໍນດົວທິກີານຊອກຄົນ້, ລວມຢູ່ໃນປຶມ້ບນັຊລີາຍການ ແລະ ຂໍ ້

ມູນຂອງຂໍມູ້ນ.    

 

1.2 ສະຖາບນັ ມຣໍະດກົຄວາມຊງົຈາໍ ຈະພດັທະນາ ນະໂຍບາຍ, ກນົໄກ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ໃຊໃ້ນການຄດັ

ເລອືກ, ລວມທງັ ການເລອືກອອກ ຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ 

ໂດຍການ ປະສານງານກບັອງົການສງັຄມົ, ແລະ ບ່ໍພຽງແຕ່ ຄໍານງຶເຖງິ ເອກະສານເປນັຫລກັ, ແຕ່ຄວນເບິ່ ງ

ລາຍລະອຽດເນືອ້ໃນ ແລະ ສື່ ສງັຄມົອອນໄລ. ເງ ື່ອນໄຂໃນການຄດັເລອືກ ບ່ໍ ຄວນ ເລອືກປະຕບິດັ ແລະ 

ລະບຸຢ່າງຈະແຈງ້. ການຄດັເລອືກ  ຄວນເປນັກາງ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັ ຄວາມຮູໃ້ນຂງົເຂດໃດຫນຶ່ ງ, 

ການສະແດງອອກທາງສລິະປະ ແລະ ໃນຍຸກປະຫວດັສາດ. ເພາະ ເອກະສານ ທີ່ ຂຽນຂຶນ້ ເປນັລກັສະນະ 



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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ຊົ່ ວຄາວ, ການຕດັສນິເລອືກເອາົມາເປນັ ການອະນຸລກັ ເອກະສານ ໃນຮູບແບບດຈີຕີອນ ຕອ້ງພຈິາລະນາ

ຕື່ ມ ຫລ ືກ່ອນເວລາທີ່ ສາ້ງຂຶນ້. 

 

1.3 ສົ່ ງເສມີ ສະຫນບັສະຫນນູ ໃຫ ້ບນັດາ ປະເທດສະມາຊກິ ກາໍນດົລກັສະນະສະເພາະ ຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງ

ເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ ໃຫສ້າມາດລອດພົນ້ຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້,  ແລະ 

ໃຫອ້ງົການເອາົ ໃຈໃສ່ ນາໍເອາົ ມາດຕະການການອະນຸລກັ ທີ່ ເຫມາະສມົມານາໍໃຊ,້ ແລະຊ່ວຍເຫລອື

ສະຫນບັສະຫນນູ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫ ້ ສະຖາບນັ ມຣໍະດກົຄວາມຊງົຈາໍ ແລະ ສົ່ ງເສມີ

ຂະຫຍາຍການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທີ່ ຄຸມ້ຄອງ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່

ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ ຕາມຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ.  ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຄຽງຄູ່ກນັ 

ຄວນຮບັປະກນັການຄຸມ້ຄອງ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ ຢ່າງມື

ອາຊ.ີ   

 

1.4 ສົ່ ງເສມີ ສະຫນບັສະຫນນູ ໃຫ ້ ບນັດາ ປະເທດສະມາຊກິ ໃນການກາໍນດົລກັສະນະ ແລະ ສະເຫນຊີື່  

ຂອງມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ ຂຶນ້ເປນັ ມຣໍະດກົ ເອກະສານທີ່ ສໍາ

ຄນັ ກບັ ການຂຶນ້ທະບຽນ ມຣໍະດກົ ຄວາມຊງົຈາໍໂລກ ແຫ່ງຊາດ, ລະດບັ ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເຊິ່ ງຈະ

ເປນັວທິກີານຫນຶ່ ງໃນ ການສາ້ງຈດິສໍານກຶ.  

 

1.5 ເຊນີຊວນໃຫ ້ ບນັດາ ປະເທດສະມາຊກິ ພດັທະນາ ແຜນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມ

ສາມາດ ໃຫເ້ຫມາະສມົ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ການກາໍນດົລກັສະນະ, ການອະນຸລກັ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ 

ຂອງມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ.   

 

2. ການປກົປກັຮກັສາເອກະສານສາລະຄະດມີຣໍະດກົ 
 

2.1 ການປກົປກັຮກັສາສາລະຄະດມີຣໍະດກົຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມສມົບູນຄບົຖວ້ນດາ້ນເຕກັນກິ, ການ

ບວົລະບດັ, ຂະບວນການແລະເຕກັໂນໂລຊຂີອງທຸກກລໍະນ,ີ ປອ້ງກນັແລະແກໄ້ຂ, ເປົາ້ຫມາຍໃນການ

ປກົປກັຮກັສາເອກະສານແລະຂໍມູ້ນທີ່ ຢູ່ໃນນັນ້. 
 

2.2 ການປກົປກັຮກັສາເປນັຂະບວນການຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງທີ່ ຕອ້ງການຄຸມ້ຄອງທງັສອງຈດຸປະສງົ,ອະນາລອັກແລະ 

ດຈິຕິອນ ແລະສາມາດໄດຮ້ບັການປບັປຸງໂດຍທນືການສກຶສາ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະວທິະຍາສາດ.ທຸກ 

ອານາລ໊ອກ ຄວນໄດຮ້ບັການເກບັຮກັໃນນັນ້ຄຸນຄ່າໄດສ້ບືຕ່ໍເປນັຕົນ້ສະບບັທີ່ ແທຈ້ງິ, ສິ່ ງປະດດິ ຫຼຂໍືມູ້ນ

ຂ່າວສານທີ່ ເກດິຂືນ້ກບັວດັຖຸ.ໃນກລໍະນຂີອງເອກະສານດຈິຕິອນໄດ,້ມກີານປະຕບິດັແລະແຊກແຊງຕາມ

ຄວາມຕອ້ງການ ຈາກກ່ອນທີ່ ຈະສາ້ງແລະການຊືກ້ດິຈະການເພື່ ອເພີ່ ມປະສດິທກິານບໍລຫິານເພີ່ ມເຕມີ, 

ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍແລະການຈດັການຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການຮ່ວມມຄືວນໄດຮ້ບັການ

ສະຫນບັສະຫນນູຕື່ ມອກີໃນຂັນ້ລດັຖະບານ, ສະຖາບນັກ່ຽວກບັຄວາມຈາໍ ແລະພາກເອກະຊນົ. 

 

2.3 ໃນການຊອກຫາມາດຕະການປກົປກັຮກັສາ, ການເຊື່ ອມໂຍງ, ຄວາມຖກືຕອ້ງແລະຄວາມຫນາ້ເຊື່ ອຖທືີ່

ຄວນຈະເປນັຫຼກັການພືນ້ຖານ.ມາຕະການລະອຽດແລະການປະຕບິດັຄວນຈະປະຕບິດັຕາມນຕິກິາໍ



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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ສາກນົ ແລະຄໍາແນະນາໍ, ແນວທາງທດິນາໍ, ການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດແລະພດັທະນາມາດຕະຖານ ຫຼ ື

ສະຫນບັສະຫນຸນຈາກສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍ. ໂຄງການຄວາມຊງົຈາໍໂລກ, ຄວນສະຫນອງເວທເີພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີມາດຕະຖານແລະແລກປ່ຽນບດົຮຽນທີ່ ດທີີ່ ສຸດ. 

 

2.4 ປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັຊຸກຍູໃ້ຫພ້ດັທະນາປູກຈດິສໍານກຶແລະມາດຕະການໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

ແລະນະໂຍບາຍຊຶ່ ງເປນັອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງການປກົປກັຮກັ, ລວມທງັການສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວ້າ

ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັການຝກຶອບົຮມົສໍາລບັການປະກອບອາຊບີສາລະຄະດມີຣໍະດກົແລະການສະຫນອງ

ສະຖານທີ່ ສໍາລບັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ.ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຄ້ວນຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ , ເຕກັໂນ

ໂລຊໃີນປະຈບຸນັແລະທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນຂືນ້, ທກັສະວາທະສລິ ແລະຄວາມຊໍານານຫລກັໃນທນຶການສກຶສາທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊແີລະວສິະວະກາໍ, ຊຶ່ ງມນັຄວນສໍານກຶເຖງິຄວາມຮບີດ່ວນນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປກົປກັຮກັສາໃຫທ້ນັເວລາໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງຢູ່ສະເຫມ.ີ 

 

2.5 ການມຢູ່ີແລວ້ຂອງຂໍກ້ດົໝາຍອາດຈະຈາໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິສ່ວນໃດຫນຶ່ ງຂອງມຣໍະດກົສາລະຄະດແີຕ່

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມບ່ໍຄວນຂດັຂວາງຫຼຈືາໍກດັຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍ ເພື່ ອດໍາເນນີການປກົ

ປກັຮກັສາ. ປະເທດສະມາຊກິໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີໃຫຈ້ະພຈິາລະນາບນັຫານີ ້ ເຂົາ້ ໃນວາລະໃນຂະນະທີ່

ປະຕບິດັຕາມການແນະນາໍ ແລະໂດຍຜ່ານການຍກົລະດບັນຕິກິາໍພາຍໃນປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

2.6 ປະເທດສະມາຊກິທີ່ ເກບັສະສມົຕົນ້ສະບບັໄວໃ້ນສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍສິ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນປະເທດຂອງຕນົ

ຫຼກ່ືຽວຂອ້ງກບັລດັພາຄອີື່ ນໆ, ໄດມ້ກີານຊຸກຍູໃ້ຫແ້ບ່ງປນັບນັດາໂຄງການດຈິຕິອນແລະສໍາເນາົມຣໍະດກົ

ດັ່ ງກ່າວກບັບນັດາປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

2.7 ປະເທດສະມາຊກິຄວນຊຸກຍູໃ້ຫສ້ອດຄ່ອງກບັການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ແລະມາດຕະຖານຂອງປກົປກັ

ຮກັສາໃນທົ່ ວສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍ, ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ເຊັ່ ນ: ການເຊື່ ອມໂຊມແລະ

ການລກັລອບເອກະສານແລະການລງົທນຶໃນໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການຕາມຄວາມເຫມາະ

ສມົ. ນີອ້າດຈະລວມເຖງິການປະສານງານໃນທົ່ ວໂລກແລະໃຊຮ່້ວມກນັລະຫວ່າງບນັດາສະຖາບນັຄວາມ

ຊງົຈາໍ, ໂດຍອງີໃສ່ພາລະບດົບາດຄວາມເຂັມ້ແຂງແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຂາົເຈ ົາ້ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້. 

 

2.8 ປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັຊຸກຍູໃ້ຫສ້ະຫນບັສະຫນນູການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍໃນການ

ພດັທະນາມາດຕະຖານສາກນົເພື່ ອການປກົປກັຮກັສາ. ປະເທດສະມາຊກິໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີຊຸກຍູໃ້ຫສ້ະຖາ

ບນັຄວາມຊງົຈາໍທເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງກບັສະມາຄມົວຊິາຊບີທີ່ ເຫມາະສມົກບັທງັສົ່ ງເສມີ, ຂະຫຍາຍແລະ

ແບ່ງປນັຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການກບັພວກເຂາົເຈ ົາ້, ແລະປະກອບສ່ວນເພື່ ອການພດັທະນາຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ

ກ່ຽວກບັມາດຕະຖານສາກນົ. 

 

2.9 ປະເທດສະມາຊກິໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີເພື່ ອສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາຫຼກັສູດວຊິາການສໍາລບັການປກົ

ປກັຮກັສາດຈິຕິອນ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັກດິຈະກາໍເຄອືຂ່າຍໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກພືນ້ແລະລະດບັ



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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ສາກນົສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບຫລາຍຂອງໂຄງການຄວາມຊງົຈາໍຂອງໂລກແລະການ

ສົ່ ງເສມີຂອງການແລກປ່ຽນປະສບົການໃນບນັດາອງົການ UNESCO , ປະເທດສະມາຊກິ ໂດຍອງີໃສ່

ຮູບແບບການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ. 
 

 

3. ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ ມຣໍະດກົ ເອກະສານທີ່  ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ 

 

3.1 ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ້ບນັດາປະເທດ ສະມາຊກິ ນາໍໃຊ ້ນຕິກິາໍ ຕາມກອບ ທີ່ ເຫມາະສມົ ກບັ ສະຖາບນັ ມຣໍະດກົ

ຄວາມຊງົຈາໍ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ວ່າ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ 

ມກີານອະນຸລກັ ຢ່າງເອກະລາດ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູໄດ,້ ເພຶ່ ອຮກັສາ ເປນັຊບັສມົບດັສາທາລະນະ  

ໃຫຍ້ັງ້ຍນື ແລະ ປກົປກັຮກັສາ, ບດົບນັຍດັໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ທີ່ ສາມາດເຫນັໄດ ້ແລະ ດດັປບັແກໄ້ຂ

ງບົປະມານການປກົປກັຮກັສາຂອງລດັ. 

 

3.2 ໃຫ ້ບນັດາປະເທດ ສະມາຊກິ ສົ່ ງເສມີຢ່າງຮບີດ່ວນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ 

ໃຫສູ້ງສຸດ, ແລະ ການນາໍໃຊ ້ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ  ເພື່ ອ 

ສົ່ ງເສມີໃຫ ້ສະຖາບນັມຣໍະດກົ ຄວາມຊງົຈາໍ ຊ່ວຍສະຫນອງປຶມ້ ບນັຊລີາຍການ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ລ່າ

ສຸດ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫລອື, ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຂອງເອກະສານ ສະບບັດັງ້ເດມີ ທາງການ

ບໍລກິານຊ່ວຍເຫລອື ທາງບຸກຄນົ, ຖາ້ຈາໍເປນັໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ອນິເຕເີນດັ, ສື່ ພມິທາງອອນລາຍ 

ແລະ ເວບັໄຊຂອງລດັ ເນືອ້ໃນທາງດຈີຕີອນ, ກໍ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ ້  ໂດຍອງີຕາມມາດຕະຖານ ວທິກີານ 

ປະຕບິດັ ທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ຂອງສາກນົ. ໃຫ ້ບນັດາປະເທດ ສະມາຊກິ ສົ່ ງເສມີ ໃນການສະຫນບັສະຫນນູ ສະ

ຖາບນັມຣໍະດກົ ຄວາມຊງົຈາໍ ໃນການພດັທະນາ ການນາໍໃຊ ້ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຕາມມາດຕະຖານ

ສາກນົ, ນາໍໃຊ ້ມາດຕະຖານທີ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ ທີ່ ສະຫນບັສະຫນນູການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ. ເນືອ້ໃນຂໍມູ້ນ 

ຕອ້ງມໂີຄງສາ້ງຄກັແນ່, ສາມາດອ່ານ ແລະ ນາໍໄປສູ່ຂໍມູ້ນອື່ ນໄດ.້  

 

3.3 ສະຖານທີ່  ຫລ ື ຊ່ອງທາງ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ ເພີ່ ມທະວຄູີນ ຍອ້ນການເຕບີໂຕຂອງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການສື່ ສານ ແລະ ການພດັທະນາ ເຄອື

ຂ່າຍທົ່ ວໂລກ ໂດຍຜ່ານ ສະຖາບນັ ມຣໍະດກົ ຄວາມຊງົຈາໍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ. ໃຫ ້ ບນັດາປະເທດ 

ສະມາຊກິສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູ ແຜນງານໂຄສະນາເຜຍີແຜ່, ລວມມ ີ ການວາງສະແດງ, 

ການນາໍສະເຫນຢູ່ີຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານວທິະຍະກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ, ສື່ ພມິ, ຜະລດິຕະພນັ

ຊມົໃຊ,້ ທາງອອນລາຍ, ສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ, ການບນັຍາຍ, ຫລກັສູດການສກຶສາ, ເທດສະການ ແລະ 

ການດາວໂຫລດ ແບບດຈີຕີອນ. 

 

3.4 ໃຫຄູ່້ຮ່ວມງານ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແຜນງານ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່

ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ, ເຊິ່ ງລວມເອາົ ພາກລດັ-ເອກະຊນົ. ເຊນີຊວນໃຫ ້ ບນັດາປະເທດ 

ສະມາຊກິ ຕຽມການ ໃນພາກສ່ວນທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແບບສະເຫມພີາບ.  

 



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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3.5 ຫາກມຂໍີຈ້າໍກດັ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ ຂໍມູ້ນ ວ່າດວ້ຍ ການປກົປອ້ງຂໍມູ້ນ ສດິຄວາມເປນັສ່ວນຕວົ ຍອ້ນ

ສາເຫດ ຄວາມປອດໄພ ຂອງມວນມະນຸດ, ການຮບັປະກນັ, ຄວາມລບັ, ຫລ ື ດວ້ຍເຫດຜນົທາງ

ກດົຫມາຍ, ກໍ່ ຄວນ ລະບຸໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ ກາໍນດົໄລຍະເວລາ. ແລະ ເບິ່ ງຕາມ ການແທດເຫມາະ ນຕິິ

ກາໍຂອງຊາດ ໂດຍເອາົ ຄໍາສັ່ ງ ກນົໄກ ການຂໍອຸທອນ. 

 

3.6 ໃນເມື່ ອ ທີ່  ປະເທດສະມາຊກິ ໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນຕິກິາໍໃຫມ່ ວ່າດວ້ຍ ມຣໍະດກົ ທາງ

ເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ, ໃຫພ້ຈິາລະນາເຖງິຄວາມຕອ້ງ ທີ່ ສູງສຸດ  ເຊັ່ ນ ການ

ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ ຂອງຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ເອກະສານ.. ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ້ ບນັດາປະເທດ 

ສະມາຊກິ ຜນັຂະຫຍາຍ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນສ່ວນລວມ ຂອງປະເທດ ເຊິ່ ງ ເປນັຂໍມູ້ນ ມຣໍະດກົ 

ເອກະສານທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ. 
 

3.7 ໃຫບ້ນັດາປະເທດ ສະມາຊກິ ສົ່ ງເສມີ ການມຕີວົຕນົ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງ

ເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ ໂດຍການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ຜ່ານກດິຈະກາໍ ແລະ ສື່

ພມິຕ່າງໆໃຫເ້ຫມະສມົ ທີ່ ກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ມຣໍະດກົຄວາມຊງົຈາໍໂລກ, ການລງົທນຶທາງດາ້ນ ລະບບົ 

ດຈີຕີອນ ເພື່ ອຈດຸປະສງົການ ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ. ໃຫບ້ນັດາປະເທດ ສະມາຊກິຊ່ວຍສົ່ ງເສມີ ແລະ ໂຄສະນາ 

ເວບັໄຊ ຂໍມູ້ນ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູ ການລງົທະບຽນການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນ ຂອງ

ສາທາລະນະ ແລະ ວທິແີກໄ້ຂ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ. 
 

4. ບນັດາມາດຕະການນະໂຍບາຍ 
 

4.1 ປະເທດສະມາຊກິແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫພ້ຈິາລະນາມລໍະດກົສາລະຄະດຂີອງພວກເຂາົເປນັຊບັສນິທີ່ ຊງົ

ຄຸນຄ່າ ແລະສະເໜມີູມມອງນີໃ້ນກດົຫມາຍແຫ່ງຊາດ, ພດັທະນານະໂຍບາຍແລະວາລະກອງປະຊຸມ. 

ພວກເຂາົເຈ ົາ້ໄດຊຸ້ກຍູຕ້ື່ ມອກີໃຫຮ້ບັຮູຄ້ວາມຕອ້ງການໃນໄລຍະຍາວສໍາລບັການລງົທນຶໃຫມ່ໃນການປກົ

ປກັຮກັສາ ຕົນ້ສະບບັແຕ່ລະປະເພດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນຮູບແບບອານາລ໊ອກ, ໃນໂຄງສາ້ງພືນ້ຖານດຈິ ິ

ຕອນແລະທກັສະ, ແລະໃຫພ້ຽງພໍແກ່ສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍ. 

 

4.2 ໃນເວລາດຽວກນັ, ໃນສະພາບຂອງນະໂຍບາຍມຣໍະດກົແຫ່ງຊາດ, ປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັແນະນາໍໃຫ ້

ເອາົເປນັທດັສະນະລວມຂອງຄວາມຕອ້ງການຈາກສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍ, ນອກຈາກວ່າຄວາມສະດວກ

ຂອງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ແລະຊຸກຍູໃ້ຫຮ່້ວມມຢ່ືາງມເີຫດມຜີນົແລະແບ່ງປນັຄ່າໃຊຈ່່້າຍກບັນຕິບຸິກຄນົອື່ ນ

ໃນຄວາມສະດວກສະຖານທີ່ , ຂະບວນການ ແລະການບໍລກິານ. 

 

4.3 ສະຖາບນັເອກະຊນົ ແລະ ສະຖາບນັທອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ມກີານສະສມົຊຶ່ ງມຄຸີນຄ່າສ່ວນຕວົຕອ້ງ

ເປນັກາໍລງັໃຈໃຫສ້າທາລະນະແລະສະຫນບັສະຫນນູເຊັ່ ນດຽວກນັກບັມູມມອງຢ່າງພຽງພໍໃນການຄຸມ້

ຄອງແຫ່ງຊາດ. 

 

4.4 ປະເທດສະມາຊກິຄວນປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິມຣໍະດກົສາລະຄະດໂີດຍສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາໃນ 



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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ຮູບແບບໃຫມ່ແລະເຄື່ ອງມກືານສກຶສາແລະການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັມຣໍະດກົສາລະຄະດແີລະການປາກດົ

ຕວົໃນຂງົເຂດສາທາລະນະ. 

 

4.5 ໂດຍຜ່ານນຕິກິາໍແລະນະໂຍບາຍ, ປະສະມາຊກິກາໍລງັຊຸກຍູກ້ານສາ້ງວທິກີານແບບມສ່ີວນຮ່ວມຫມັນ້ຄງົ, 

ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ຈະໃຫສ້ິ່ ງຈງູໃຈຜູອຸ້ປະຖໍາ, ມູນນທິແິລະພາກສ່ວນພາຍນອກອື່ ນໆເພື່ ອສະຫນບັ 

ສະຫນນູສະຖາບນັຄວາມຊງົຈາໍແລະກບັເຂາົເຈ ົາ້ເລົ່ ານີ,້ ທີ່ ຈະລງົທນຶໃນການປກົປກັຮກັ, ການເຂົາ້ເຖງິ

ແລະການນາໍໃຊມ້ຣໍະດກົສາລະຄະດໃີນສາທາລະນະປະໂຫຍດ. 

 

4.6 ປະເທດສະມາຊກິໄດຖ້ກືຊຸກຍູເ້ປນັໄລຍະໃນການທບົທວນຄນືລະຫດັລຂິະສດິແລະລະບບົຝາກຕາມ

ກດົຫມາຍເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຢ່າງເຕມັສ່ວນ, ດວ້ຍຂໍຈ້າໍກດັແລະຂໍຍ້ກົເວັນ້, ການເກບັ

ຮກັສາແລະການເຂົາ້ເຖງິມຣໍະດກົສາລະຄະດໃີນທຸກຮູບແບບຂອງຕນົ. ປະສດິທຜິນົຍງັຈະເປນັກາໍໄລ

ຈາກຄວາມເຂັມ້ແຂງແລະເປນັເອກະພາບຂອງນຕິກິາໍແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນະໂຍບາຍບນັດາ

ປະເທດສະມາຊກິ. 

 

4.7 ສະຖານທີ່ ທີ່ ທີ່ ປກົປກັຮກັສາແລະການເຂົາ້ເຖງິມຣໍະດກົສາລະຄະດຮີຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນາໍໃຊຊ້ອບແວຫຼ ື

ກາໍມະສດິເຕກັໂນໂລຊອີື່ ນໆບ່ໍໄດກ້ວມເອາົໂດຍຂໍຍ້ກົເວັນ້ລຂິະສດິ, ປະເທດສະມາຊກິໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີ

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົາ້ເຖງິລະຫດັບດັທີ່ ເປນັກາໍມະສດິ, ການໃຊແ້ລະສະບບັແບບປດົລອັກ

ເຕກັໂນໂລຊບີນົພືນ້ຖານບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ. 

 

4.8 ໃນຄໍາສັ່ ງທີ່ ຈະສາ້ງຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນສູງສຸດດາ້ນຂໍມູ້ນ, ປະເທດສະມາຊກິຄວນຈະຊຸກຍູ ້

ໃຫມ້ກີານພດັທະນາແລະການນາໍໃຊຊ້ອບແວທີ່ ຮບັຮູໃ້ນລະດບັສາກນົແລະການໂຕຕ້ອບມາດຕະຖານ

ເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງມຣໍະດກົສາລະຄະດດີຈິຕິອນ, ແລະສະແຫວງຫາການຮ່ວມມພືດັທະນາຊອຟແວແລະ

ຮາດແວທີ່ ແຍກຂໍມູ້ນແລະເນືອ້ໃນຈາກເຕກັໂນໂລຊຕ່ີາງໆທີ່ ເປນັກາໍມະສດິໄດເ້ຊັ່ ນດຽວກນັ, ສະຖາບນັ

ຄວາມຊງົຈາໍຂອງພວກເຂາົເຂົາ້ຄວນຈະມຸງໝັນ້ແນ່ໃສ່ສໍາລບັມາດຕະຖານສາກນົແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມ

ສາມດ, ວທິກີານ ແລະມາດຕະຖານດາ້ນກາຕາລ໊ອກ. 

 

4.9 ປະເທດສະມາຊກິໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີເພື່ ອສະຫນບັສະຫນນູແລະພດັທະນານະ ໂຍບາຍແລະການລເິລີ່ ມຜນົ

ກະທບົຕ່ໍມຣໍະດກົສາລະຄະດ,ີ ລວມທງັຕດິຕາມກວດກາສະຖານະພາບຂອງມຣໍະດກົສາລະຄະດທີີ່

ບນັທກຶໄວໃ້ນຄວາມຊງົຈາໍຂອງໂລກໄດ.້ 

 

4.10 ປະເທດສະມາຊກິໄດຖ້ກືຊຸກຍູໃ້ຫປ້ະກອບສ່ວນໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນປະສານງານລະຫວ່າງ

ໂຄງການຄວາມຊງົຈາໍຂອງໂລກແລະບນັດາໂຄງການມຣໍະດກົອື່ ນໆເພື່ ອຮບັປະກນັການເຊື່ ອມໂຍງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກນັໃນຕ່ໍຫນາ້. 
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5. ການຮ່ວມມ ືລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ 

 
5.1 ເມື່ ອພຈິາລະນາເຖງິເລື່ ອງ ຄວາມຕອ້ງ ໃນການຮ່ວມມ ື  ແລະ ແລກປ່ຽນ ລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ ໃຫ ້

ແຫນນ້ແຟນ້ຂຶນ້, ໂດຍສະເພາະ ໂດຍຜ່ານການຮວມຕວົເປນັກຸ່ມກອ້ນຂອງ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ 

ວດັຖຸສິ່ ງຂອງ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ອະນຸລກັ ມຣໍະດກົ ທາງ

ເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ, ບນັດາ ປະເທດສະມາຊກິ ຈະຕອ້ງ ສະຫນບັສະຫນນູ 

ການແລກປ່ຽນ ຂໍມູ້ນຂອງການສກຶສາ, ເອກະສານທີ່ ພມິເຜຍີແຜ່, ແລະ ຂ່າວສານຂໍມູ້ນຕ່າງໆ; ການຝກຶ

ອບົຮມົ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຄໍາຄດິເຫນັ ກບັຜູຊ່້ຽວຊານທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວຊິາການ.  ນອກ

ນັນ້, ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ກຕໍອ້ງ ສົ່ ງເສມີ ຊ່ວຍເຫລອືໃນການຈດັກອງປະຊຸມ, ຫລກັສູດການຮຽນ 

ແລະ ຄະນະເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ໃນຂງົເຂດໃດຫນຶ່ ງ ເຊັ່ ນວ່າ: ການສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມ,ື ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ

, ການກາໍນດົລກັສະນະ ຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ໃກຈ້ະ

ສູນຫາຍ ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ສະໄຫມໃຫມ່.   
 

5.2 ໃຫ ້ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ການຮ່ວມມ ື ໃນລະດບັ ສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ກບັ ກບັ 

ສະມາຄມົ ວຊິາຊບີ, ສະຖາບນັ ແລະ ອງົການ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການອະນຸລກັຮກັສາ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍ ້

ມູນ ຂອງ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ, ແລະ ພຈິາລະນາເບິ່ ງ ເອາົ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂອງໂຄງການຄົນ້ຄວ້າຂອງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫລາຍຝ່າຍ ແລະ ຕພີມິຄູ່ມແືນະນາໍ, 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຕວົແບບຂອງ ວທິກີານປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ. 
 

5.3 ເຊນີຊວນໃຫ ້ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແລກປ່ຽນ ສໍາເນາົ ມຣໍະດກົ 

ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ສະແດງເຖງິ ວດັທະນະທໍາຕນົເອງ, ແລກປ່ຽນ 

ທາງດາ້ນ ປະຫວດັສາດ ແລະ ມຣໍະດກົ, ແລະ ອື່ ໆ ທີ່ໄດລ້ະບຸໄວ,້ ໂດຍສະເພາະ ການແບ່ງປນັປະສບົ

ການ ແລະ ການພວົພນັ ທາງປະຫວດັສາດ ຫລ ື ໃນຂອບວຽກ ການສາ້ງລດັຖະທໍາມະນນູໃຫມ່ຂອງ 

ເອກະສານ ສະບບັດັງ້ເດມີ ທີ່ ກະແຈກກະຈາຍ, ຕາມຄວາມເຫມາະສມົ, ອງີຕາມວຽກງານການອະນຸລກັ

ຂອງປະເທດຕ່າງໆ. 
 

5.4 ຕາມຄວາມສາມາດສູງສຸດ, ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຄວນ ນາໍໃຊມ້າດຕະການ ໃນການສະຫງວນ ມຣໍະ

ດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຕາ້ນໄພຈົ່ ມຂູ່ຈາກ ມວນມະນຸດ ແລະ ທໍາມະ

ຊາດ ໃຫເ້ຫມາະສມົ, ລວມເອາົເຖງິ ການສ່ຽງໄພຈາກຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ດາ້ນອາວຸດ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ໃຫ ້

ບນັດາປະເທດ ຊ່ວຍສະກດັກັນ້ ໄພອນັຕະລາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມຊຸດ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັ ຂອງ  

ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຈາກການນາໍໃຊ ້ຫລ ືເຜຍີແຜ່. ບໍວ່າຈະຄົນ້

ພບົ ໃນບນັດາ ປະເທດສະມາຊກິ ຫລ ືບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິ. 
 

5.5 ສົ່ ງເສມີໃຫ ້ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ເຂົາ້ຮ່ວມ ກບັການຮ່ວມມສືາກນົ ໃນການສະຫງວນຮກັສາ ມຣໍະ

ດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ໃກຈ້ະສູນຫາຍ ໂດຍ ວທິກີານນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມ ື

ດຈີຕີອນ ແລະ ວທິອີື່ ນໆ ຕາມການສະເຫນ ີຂອງ  ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ. 
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5.6 ເຊນີຊວນໃຫ ້ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຮ່ວມມ ື ແຜນງານ ມຣໍະດກົຄວາມ

ຊງົຈາໍໂລກ ດວ້ຍ ການສາ້ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະການ ແລະ ການຂຶນ້ທະບຽນ ມຣໍະດກົຄວາມຊງົຈາໍໂລກ 

ແຫ່ງຊາດ ຂຶນ້ ເມື່ ອເຫນັສມົຄວນເຫມາະສມົ ໂດຍຜ່ານ ສະຖາບນັ ຄວາມຊງົຈາໍ ຂອງປະເທດ

ສະມາຊກິ. 
 

*** 
 

ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດແ້ນະນາໍ ໃຫ ້ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ນາໍ ໃຊບ້ດົບນັຍດັ ວ່າດວ້ຍ ການອະນຸລກັຮກັສາ 

ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິ ຂໍມູ້ນ ມຣໍະດກົ ທາງເອກະສານ ທີ່ໄດບ້ນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ໂດຍນາໍເອາົ ມາດຕະການ

ທາງດາ້ນກດົຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນອື່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະຈາໍເປນັ, ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ ລດັຖະທໍາມະນນູ 

ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົ, ຕາມ ຫລກັການ, ມາດຕະການ ແລະ  ບນັທດັຖານ ຕາມແຕ່ລະເຂດ

ປກົຄອງ ທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ຂໍແ້ນະນາໍ ສະບບັນີ.້ 
 
ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດແ້ນະນາໍ ໃຫ ້ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ນາໍເອາົ ຂໍແ້ນະນາໍສະບບັນີ ້ຂຶນ້ພຈິາລະນາ ກບັ ອໍາ

ນາດການປກົຄອງ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເຫມາະສມົ  . 
 
ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດແ້ນະນາໍ ໃຫ ້ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ລາຍງານ ຫາ ພາກສ່ວນ ອໍານາດການປກົຄອງ ແລະ 

ອງົການຈດັຕັງ້, ຕາມວນັເວລາ ແລະ ໃນລກັສະນະຮູບແບບ ທີ່ ພາກສ່ວນເຫລົ່ ານີໄ້ດກ້າໍນດົໄວ,້ ໃນທາງປະຕບິດັ 

ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ໄດດໍ້າເນນີການ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົ ຕ່ໍ ຂໍແ້ນະນາໍ ສະບບັນີ.້  

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

 
ນຕິກິາໍສາກນົ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ເຊິ່ ງໄດກ້ວມເອາົ ອງົປະກອບຂອງການປກົປກັຮກັສາ ກ່ຽວກບັ ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່

ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ:  
 

I. ອະນຸສນັຍາ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ ຂອງ UNESCO 

 
ອະນຸສນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ການປກົປກັຮກັສາ ຊບັສນິທາງວດັທະນະທໍາ ໃນເຫດການ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງອາວຸດ (1954) 

ຫລ ືConvention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

(1954); 

ອະນຸສນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ວທິກີານຫາ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັ ການນາໍເຂົາ້, ສົ່ ງອອກ ແລະ ການໂອນກາໍມະສດິ ຊບັສນິທາງ

ວດັທະນະທໍາ ທີ່ ຜດິກດົຫມາຍ (1970) ຫລ ື Convention on the Means of Prohibiting and 

Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 

(1970); 

ອະນຸສນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ການປກົປກັຮກັສາ ມຣໍະດກົໂລກ ທາງດາ້ນ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ (1972) ຫລ ື 

Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972); 



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ
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ອະນຸສນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ການສະຫງວນຮກັສາ ມຣໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ທີ່ ເປນັນາມມະທໍາ (ຈບັຕອ້ງບ່ໍໄດ)້ 

(2003) ຫລ ື Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 

(2003); 

ອະນຸສນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ການສະແດງອອກ ທາງວດັທະນະທໍາ ທີ່ ຫລາກຫລາຍ 

(2005) ຫລCືonvention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions (2005); 

ຂໍແ້ນະນາໍ ກ່ຽວກບັ ການສະຫງວນຮກັສາ ແລະ ອະນຸລກັ ຮູບພາບທີ່ ເຄື່ ອນຍາ້ຍ (1980) ຫລ ື

Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images (1980); 

ຂໍແ້ນະນາໍ ກ່ຽວກບັ ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ຫລາກຫລາຍ ພາສາ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທົ່ ວໂລກ ຢູ່ ໃນ

ໂລກຂອງ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ (2003) ຫລ ື Recommendation concerning the 

Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace (2003); 

ຫນງັສສືນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ການປກົປກັຮກັສາ ມຣໍະດກົໃນ ຮູບແບບ ດຈີຕີອນ (2003) ຫລ ື Charter on the 

Preservation of Digital Heritage (2003). 

 
II. ປະກາດແຈງ້ການ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆ  

 
ປະກາດແຈງ້ການ ຄງັຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຂອງສາກນົ (2010) ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການເຫນັດ ີຈາກ ສະພາ ຄງັຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

ຂອງສາກນົ (ICA) ແລະ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງ UNESCO ຄັງ້ວນັທ ີ36 (2011) ຫລ ື

The Universal Declaration on Archives (2010) accepted by the International Council 

on Archives (ICA), and endorsed by the 36th session of the General Conference of 

UNESCO (2011); 

ປະກາດແຈງ້ການ ວາາຊໍ: ‘ວດັທະນະທໍາ - ຄວາມຊງົຈາໍ - ເອກະລກັ’ (2011) ຫລ ືWarsaw Declaration: 

‘Culture – Memory – Identities’ (2011); 

ປະກາດແຈງ້ການ ມອດສໂ໌ຄ ວ່າດວ້ຍ ການອະນຸລກັ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ທາງດຈີຕີອນ (2011), ຈດັໂດຍ ຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານ ສໍາລບັ ທຸກແຜນງານ ຂອງ UNESCO (IFAP), ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັຮອງຈາກ ກອງປະຊຸມສາກນົ ວ່າດວ້ຍ 

“ການປກົປກັຮກັສາ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ທາງດຈີຕີອນ ຂອງສງັຄມົ: ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ແລະ ໂອກາດ”; The Moscow 

Declaration on Digital Information Preservation (2011) adopted by the International 

Conference on “Preservation of Digital Information in the Information Society: 



ຂໍແ້ນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ, ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ມຣໍະດກົທາງເອກະສານ ທີ່ ບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທີ່ ກວມໃນ

ຮູບແບບ ດຈີຕີອນ ນໍາ           12 
 

Problems and Prospects” organized by the UNESCO Information for All Programme 

(IFAP); 

ປະກາດແຈງ້ການ ຂອງ UNESCO/UBC ທີ່  ແວນຄູເວ ີ ວ່າດວ້ຍ “ ມຣໍະດກົ ຄວາມຊງົຈາໍໂລກ ໃນຍຸກດຈີີ

ຕອນ” (2012) ຫລ ືVancouver Declaration “The Memory of the World in the Digital Age: 

Digitization and Preservation” (2012); 

ການຖະແຫລງການ ກ່ຽວກບັ ຫໍສະຫມຸດ ແລະ ສດິເສລພີາບ ທາງດາ້ນປນັຍາ (1999) ຂອງ ສະຫະພນັສາກນົ ວ່າ

ດວ້ຍ ສະມາຄມົ ແລະ ສະຖາບນັ ຫໍສະຫມຸດ (IFLA) ຫລ ືThe IFLA (International Federation of 

Library Associations and Institutions) Statement on Libraries and Intellectual 

Freedom (1999). 

ປະກາດແຈງ້ການ ມາຕາຕວົ ວ່າດວ້ຍ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສດິທຊິບັສນິ ທາງປນັຍາ ຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ປ ີ

1993 ຫລ ື1993 Mataatua Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of 

Indigenous Peoples 

ປະກາດແຈງ້ການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດວ້ຍ ສດິທຂິອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ປ ີ 2007 ຫລ ື 2007 United 

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  

 
III. ສນົທສິນັຍາສາກນົ  

 
ອະນຸສນັຍາ ເມອືງເບຮນີ ວ່າດວ້ຍ ການປກົປກັຮກັສາຜນົງານດາ້ນ ວນັນະຄະດ ີແລະ ສລິະປະ (ສະບບັປບັປຸງລ່າ

ສຸດ ປ ີ 1979) ຫລ ື Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

(last amended in 1979); 

ອະນຸສນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ລຂິະສດິຂອງສາກນົ (1952) ຫລ ືUniversal Copyright Convention (1952); 

ອະນຸສນັຍາສາກນົ ວ່າດວ້ຍການ ປກົປກັຮກັສາ ນກັສະແດງສລິະປະ, ຜູຜ້ະລດິສິ່ ງບນັທກຶສຽງ ແລະ ຫນ່ວຍງານ

ກະຈາຍສຽງ ແລະ ການອອກອາກາດ (1961) ຫລ ື International Convention for the Protection of 

Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (1961). 


